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O mundo mudou muito nesses últimos anos devido à pandemia da Covid-19, 
e esse novo cenário trouxe ao Instituto Chamex muitos desafi os e aprendizados. 
E, ao contrário do que imaginávamos, conseguimos nos adaptar rapidamente, 
encontrar soluções e até impactar a vida de mais pessoas – o que se mostrou 
muito necessário neste momento.

Seguimos nessa jornada com a criatividade em nosso DNA, pois acreditamos que ela 
tem tudo a ver com uma educação mais acessível, inclusiva e transformadora. Afi nal, 
quando encontramos formas criativas de ensinar e aprender, com conteúdos técnicos, 
comportamentais e emocionais, preparamos melhor as pessoas para as exigências 
atuais, tornando-as protagonistas na sociedade, e conseguimos contribuir para a 
transformação do Brasil e do mundo.

Também é fundamental destacar a importância dos nossos voluntários. Hoje são 
quase 200 profi ssionais que dedicam seu tempo, compartilham conhecimento, 
ensinam e aprendem com os alunos que formamos. E é nessa relação de evolução 
mútua que está a riqueza da educação que colocamos em prática. Sem dúvida, eles 
são fundamentais na nossa causa.

Olhando para o futuro, a nossa visão é termos um 
Instituto Chamex ampliado, para impactar cada vez mais 
a vida de milhares de pessoas. E isso só é possível se 
atuarmos ainda mais em rede, envolvendo outras 
instituições e empresas no nosso propósito. Porque 
juntos podemos preencher lacunas, criar um ciclo 
virtuoso e alimentar novos sonhos.

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Luciana Huneke

Olhando para o futuro, a nossa visão é termos um 
Instituto Chamex ampliado, para impactar cada vez mais 
a vida de milhares de pessoas. E isso só é possível se 
atuarmos ainda mais em rede, envolvendo outras 
instituições e empresas no nosso propósito. Porque 
juntos podemos preencher lacunas, criar um ciclo 
virtuoso e alimentar novos sonhos.

Luciana Huneke
Presidente-Executiva 
do Instituto Chamex
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Instituto International Paper
A nossa jornada começa com a criação do Instituto IP, para 
manter, fortalecer e ampliar os programas de educação e 
responsabilidade socioambiental da International Paper, 
focando nas comunidades próximas às unidades da empresa.

Instituto AIPI
Acontece a nossa primeira mudança de rota, com um nome, causa 

e cara nova. Passamos a nos chamar Instituto AIPI, assumindo a 
nossa brasilidade e ficando ainda mais próximos das pessoas e 

comunidades, oferecendo a elas toda a estrutura para solucionar 
problemas sociais e cultivar a educação com cidadania.

2007

2019

Instituto Chamex
A mantenedora passa por uma separação de negócios e nasce uma 
nova empresa, a Sylvamo. Com isso, o Instituto ganha ainda mais 
força e foco, com um novo propósito e um novo nome. Hoje, somos  
o Instituto Chamex e vamos mostrar novos caminhos a estudantes  
e professores, colocar boas ideias em prática e buscar soluções 
criativas capazes de transformar a sociedade e o mundo.

2021

Mudamos, transformamos 
e evoluímos com o passar 
do tempo

Já foram investidos nessa caminhada 
para fazer a diferença na vida  
de muita gente.

+ de R$ 14  
milhões
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O Instituto Chamex é mantido pela Sylvamo, uma empresa global, presente 
na Europa, América do Norte e América Latina, e que aqui no Brasil produz os 
papéis para imprimir e escrever Chamequinho, Chamex e Chambril.

Mas, na nossa longa caminhada, já fomos Instituto IP, Instituto AIPI e agora 
somos Instituto Chamex, fruto de uma evolução e de uma sólida história.

Assim, a nossa transformação uniu todas as nossas experiências e 
conhecimento a um novo nome, uma nova identidade e um propósito 
fortalecido: encorajar, através da educação, o uso da criatividade como 
fonte de soluções transformadoras para o mundo e para a sociedade.

Somos o Instituto Chamex
Nosso papel impulsiona 
a educação

Criatividade para 
apoiar soluções para a 
prática de desafios do 
sistema educacional.

Criatividade para 
defender a infância 
como período de livre 
imaginação e de 
infinitas possibilidades.

1
2
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Como transformamos o nosso propósito em prática

Acreditamos que a educação de qualidade é a chave para a transformação da 
nossa sociedade. Mas sabemos que promover a educação de qualidade para 
cada vez mais pessoas, em uma realidade tão complexa como a nossa, não é 
uma tarefa fácil. É preciso ir além do básico, proporcionando mudanças 
signifi cativas e estruturais. E isso requer CRIATIVIDADE.

Criatividade para 
possibilitar um novo 
futuro para jovens.

Criatividade para 
inovar na forma de 
ensinar, aprender, 
empreender e educar.

3

4
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A criatividade está também na forma com que escolhemos e nos unimos 
a parceiros que tenham a coragem de testar novos modelos, em uma 
estrutura de ensino que precisa, e muito, se reinventar.

Atuamos em rede, unindo esforços e articulando diversos atores, para 
criar, implementar e apoiar projetos que promovam uma educação que 
usa a criatividade para ajudar a quebrar paradigmas, impulsionar 
mudanças e acelerar soluções. Que é capaz de gerar mudanças reais e 
transformar realidades, possibilitando desenhar, em uma folha em 
branco, um novo futuro para milhares de brasileiros. Um futuro que traz 
consigo a mudança que queremos ver no mundo.

Afinal, a criatividade 
transforma a educação. 
E a educação transforma 
o mundo.

Conheça agora um pouco mais de como 
colocamos nossos sonhos em prática.
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Acreditamos que trabalhando em rede conseguimos multiplicar o nosso alcance e 
melhorar a vida de mais pessoas. Por isso, em 2020, passamos a fazer parte da rede 
de associados do Grupo +Unidos, formado por grandes empresas no Brasil, em 
parceria com a Missão Diplomática dos Estados Unidos.

E essa união nos fez chegar a novos lugares. Somente em 2021, o Grupo +Unidos 
investiu mais de R$ 12 milhões em projetos ligados à capacitação de jovens 
profi ssionais, inovação em atividades de educação, formação de mulheres 
empreendedoras, combate à pandemia da Covid-19, com instalação de leitos de UCI 
e UTI, doação de equipamentos de saúde e instalação de usinas de oxigênio, além 
da doação de cestas básicas digitais por dois meses.

Unimos forças para chegarmos 
ainda mais longe

15
empresas associadas

R$ 12 milhões
investidos

12
projetos realizados 

em parceria com 
o setor privado

2,5 milhões
de alunos da rede pública 
impactados com projetos 
de tecnologia e inovação

+ de 2,7 mil 
pessoas benefi ciadas em projetos 
de educação e empregabilidade
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Começamos o projeto Escola Formare Chamex em 2010, para oferecer cursos de 
educação profissional a jovens de famílias em vulnerabilidade social que 
moram nos municípios em que a Sylvamo atua.

Durante o curso, cada jovem conta com aulas teóricas e práticas, que são 
ministradas dentro da empresa. Assim, o aprendizado acontece em processos 
reais da produção de papel e celulose, e essa experiência é capaz de desenvolver 
profissionais mais conscientes e qualificados para o mercado de trabalho.

Além disso, todos os jovens são acompanhados pela Coordenação do Curso, 
pelo RH da fábrica e pelos Líderes de Treinamento durante a prática, com foco no 
desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais necessárias 
para o mundo atual. E vale ressaltar que 70% dos jovens que se formaram nos 
últimos dois anos estão empregados.

Formamos jovens e 
ampliamos seus horizontes

Apoio para a vida

No decorrer do ano, os jovens também contam 
com o apoio de profissionais experientes, em 
dois programas que são parte do Formare. Um 
deles é o Mire-se no Exemplo, em que 50 líderes 
seniores da Sylvamo atuam voluntariamente 
como mentores. Cada jovem se reúne com  
o seu mentor para trocar ideias, compartilhar 
sentimentos e receber conselhos profissionais  
e pessoais. O outro é o Protagonize sua  
Carreira, em que uma profissional do  
mercado monitora o desenvolvimento  
pessoal e profissional dos estudantes.

Taynara Cristina Rosa 
– Aprendiz da Escola 
Formare Chamex.
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Formação para novas oportunidades

Em 2021, 50 alunos foram formados e receberam o certificado  
de Assistente de Produção na Indústria de Processos – Papel e  
Celulose, reconhecido pelo Ministério da Educação e pelo Ministério  
do Trabalho. Acreditamos que esse é só o começo de uma carreira.

50

20

100
alunos formados

voluntários que auxiliam 
na governança do  
Instituto Chamex

educadores voluntários

+ de 2 mil 
horas dedicadas  

ao projeto

50
mentores
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O Concurso de Redação é realizado desde 1975 e, com o passar do tempo, ele 
foi crescendo até chegarmos ao modelo atual, que conta com a parceria do 
Redação Online e abrange escolas e estudantes da rede pública de todo o 
Brasil. Mais do que premiar os que se destacam, buscamos desenvolver nos 
jovens o gosto pela leitura e pelo poder de imaginar e escrever novas histórias.

Apoiamos 
quem escreve 
a sua própria 
história

+ de 3.500
escolas engajadas

+ de 26 mil
redações corrigidas

+ de 40 mil
inscritos

+ de 100
premiados
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Vencedora nacional

Marcelly Silva 
dos Santos Brito

Pernambuco

Escolas premiadas

Centro Educa Mais Nascimento de Moraes 
Imperatriz/MA

Unidade Plena São Luís Rio Anil 
São Luís/MA

Centro Educa Mais Paulo VI 
São Luís/MA

Milhares de pensamentos

Em 2021, todo o concurso aconteceu de forma remota, e ainda assim 
tivemos um recorde de participação, com mais de 40 mil inscritos – o que 
mantém essa iniciativa como o maior concurso do gênero em redações 
corrigidas do país. O tema do ano foi “Como os livros podem contribuir 
para a educação no Brasil e serem agentes transformadores no ensino 
e na sociedade?”.

O autor da redação de melhor nota de cada estado foi premiado com um 
vale de R$ 500 para comprar livros e materiais escolares, além de planos 
de aulas on-line por 12 meses para os 100 alunos mais bem colocados.

Os 20 professores com o maior número de alunos inscritos ganharam um 
treinamento on-line para correção de redações no modelo ENEM e um vale 
de R$ 300 para compra de livros e materiais escolares.

A jovem ganhou um 
vale-compras de R$ 1.500
 para aquisição de livros 

e materiais escolares.

As três escolas com maior número de 
alunos inscritos foram premiadas com 10 

caixas de papel A4 da marca Chamex e uma 
doação de livros no valor de R$ 5 mil.
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Para enriquecer a formação dos professores de arte da rede pública de ensino  
e contribuir com sua missão de transformar a sala de aula em um espaço de 
invenção e investigação, lançamos a 2a edição do curso Arte na BNCC, em 
parceria com o Instituto Arte na Escola.

Assim, colocamos a criatividade como elemento central para a construção de 
uma educação mais ampla e transformadora.

Colocamos mais criatividade 
na forma de ensinar

100
primeiros professores 
que concluíram o 1o 

módulo receberam um 
exclusivo Kit-Chamex

Ana Carolina Monteiro da 
Fonte – Professora que 

realizou a formação.

Os
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Mais recursos

Em 2021, foram 1.500 vagas para capacitação on-line de professores, 
contando com uma série de vídeos exclusivos, recursos interativos, 
documentários e materiais complementares, que ensinam e inspiram os 
educadores com estratégias inventivas, para engajar o protagonismo dos 
seus alunos nos processos de criação. E vale ressaltar que o ponto de 
partida do curso são referências de projetos reais em arte-educação, 
realizados em escolas brasileiras por professores premiados.

Com esse curso, pude entender 
melhor como trabalhar as 
competências gerais da BNCC  
na educação básica.” 
Roberto Fernandes Ferreira  
Cuiabá/MT

“

Muitos objetivos de 
conhecimento ficaram  
mais claros e, a partir das 
propostas de estudos, 
documentários e das trocas 
nos fóruns, pude também 
me inspirar e pensar  
em novas possibilidades 
para meus alunos.”
Midien Paula Silva Marcelino 
Itapevi/SP

“
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Sabemos que existem bons projetos sociais pelo Brasil, mas que precisam 
de um apoio para se tornarem realidade. Pensando nisso, em 2021 lançamos 
o Edital Educação com Cidadania, em parceria com o Instituto para o 
Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), com o objetivo de incentivar 
projetos de educação que trabalhem o exercício da cidadania ativa.

Selecionamos cinco organizações, dentre as mais de 200 inscritas. Cada uma 
receberá até R$ 30 mil para a implantação das iniciativas.

Investimos e acompanhamos
projetos que transformam

Metodologia com 18 edições dos gibis da Turma da 
Mônica, para capacitar professores da rede pública 
e colaboradores de organizações nos 17 ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU).

Projeto que proporciona aos estudantes a 
experiência da criação e operação de uma 

organização comunitária, por meio de 
situações reais de suas localidades.

Aldeias Infantis – 
SOS Brasil 

Porto Alegre – RS
Jornada da Educação 

Brincando com os ODS

Junior Achievement 
Recife – PE

Programa Liderança 
Comunitária

Acesse os gibis em: https://impactaods.org.br/
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Capacitação dos moradores de dois bairros, 
onde a coleta seletiva alcança apenas 5% das 
residências, para estabelecer e fortalecer o 
gerenciamento de resíduos sólidos e uso 
adequado do serviço de Coleta Seletiva.

Seleção de educadores das redes públicas e privadas de 
todo o país, para uma formação em cidadania ativa, com 

múltiplos especialistas e lançamento de um e-book de 
metodologias desenvolvidas pelos selecionados.

Criação coletiva de metodologia 
para a promoção da boa gestão 
da água no município, com 
a mobilização de crianças, 
jovens, educadores,
lideranças e trabalhadores 
da assistência social.

Mobis
Porto Alegre – RS

Jornada do Educador 
da Cidadania

Associação de Moradores 
do Barro Vermelho 

e Santa Luíza 
Vitória – ES

Disseminar a Prática do 
Descarte Consciente dos 

Resíduos Domiciliares

Associação Educacional 
Evangélica Luterana

Teófi lo Otoni – MG
Cidadania e Água Limpa: 

Direito de Todos

Acesse o e-book em: https://www.mobis.org.br/a-jornada



@SylvamoBrasil /SylvamoCo

Conheça mais sobre quem somos e o que fazemos:

Fale com a gente:

institutochamex.com.br

instituto@sylvamo.com




